UCHWAŁA NR 388/XXI/2016
Rady Miasta Płocka
z dnia 30 sierpnia 2016 roku

w sprawie zmiany uchwały Nr 387/XXIV/2012 Rady Miasta Płocka z dnia 29 maja
2012 roku w sprawie ustalenia Regulaminu wynagradzania nauczycieli
zatrudnionych
w
szkołach,
placówkach
oświatowych
oraz
placówkach
opiekuńczo-wychowawczych prowadzonych przez miasto Płock.
Na podstawie art. 30 ust. 6, art. 42 ust. 7 pkt 3 oraz art. 49 ust. 2 w związku z art. 91d pkt
1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191, 1198, z
2015 r. 357, 1268, 1418, z 2016 r. poz. 668) oraz rozporządzenia Ministra Edukacji
Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2005 r. w sprawie wysokości minimalnych stawek
wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do
wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy (Dz.U. z
2014 r. poz. 416 i 922, z 2015 r. poz. 868) uchwala się, co następuje:
§1
W „Regulaminie wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach, placówkach
oświatowych oraz placówkach opiekuńczo-wychowawczych prowadzonych przez miasto
Płock” stanowiącym załącznik do uchwały Nr 387/XXIV/2012 Rady Miasta Płocka z dnia 29
maja 2012 r. w sprawie ustalenia Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w
szkołach,
placówkach
oświatowych
oraz
placówkach
opiekuńczo-wychowawczych
prowadzonych przez miasto Płock (Dz. Urz. Woj. Maz. z 19 czerwca 2012 r., poz. 4818)
wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 3 ust. 2 pkt 1 lit. a otrzymuje brzmienie:
„a) uzyskiwanie przez uczniów, z uwzględnieniem ich możliwości oraz warunków pracy
nauczyciela, dobrych efektów pracy dydaktyczno-wychowawczej potwierdzonych
wynikami klasyfikacji lub promocji, egzaminów albo sukcesami w konkursach, zawodach,
olimpiadach itp.”,
2) w § 3 ust. 2 pkt 3 lit. f otrzymuje brzmienie:
„f) uczestnictwo w przeprowadzaniu odpowiednio: egzaminu w ostatnim roku nauki w
gimnazjum,
egzaminu
potwierdzającego
kwalifikacje
zawodowe,
egzaminu
potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie i egzaminu maturalnego;”
3) w § 3 ust. 3 pkt 3 otrzymuje brzmienie:
„3) wyniki egzaminów zewnętrznych, konkursów, olimpiad i współzawodnictwa
międzyszkolnego, udział placówki w przedsięwzięciach miejskich i ponadmiejskich”;
4) w § 3 ust. 8 otrzymuje brzmienie:
„8. Miesięczny limit środków przeznaczonych na dodatki motywacyjne w każdej szkole
jest równy iloczynowi sumy wynagrodzeń zasadniczych wszystkich pełniących obowiązki
nauczycieli danej szkoły oraz wskaźnika nie mniejszego niż 0,10, ustalanego
zarządzeniem Prezydenta Miasta Płocka. Dodatek motywacyjny dla dyrektora
przyznawany jest odrębnie, poza tym limitem.”

5) w § 4 ust. 3 po pkt 3 dodaje się pkt 4 w brzmieniu:
„4) sprawowania innej funkcji kierowniczej przewidzianej w statucie szkoły”.
6) w § 4 po ust. 4 dodaje się ust. 4a w brzmieniu:
„4a. Przez liczbę oddziałów lub grup normatywnych wymienionych w tabelach, o których
mowa w ust. 4 należy rozumieć grupy i oddziały według stanu na dzień 10 września o
liczebności określonej zarządzeniem Prezydenta Miasta Płocka lub odrębnymi przepisami,
przy czym w placówkach organizujących wczesne wspomaganie rozwoju dzieci - liczba 20
dzieci traktowana jest jako 1 oddział.”
7) w § 4 po ust. 6 dodaje się ust. 6a, 6b, 6c, 6d w brzmieniu:
„6a. Dodatek funkcyjny dyrektora placówki udostępniającego nieodpłatnie szkolne obiekty
sportowe, w tym Orliki, na rzecz społeczności lokalnej ustala się w wysokości
przewidzianej w załączniku Nr 1, lecz podwyższonej o:
1) dwie pozycje za udostępnienie obiektów w dni robocze tygodnia, bez sobót i niedziel;
2) cztery pozycje za udostępnienie obiektów we wszystkie dni tygodnia.
6b. Dodatek funkcyjny dyrektora szkoły, w której przewidziane jest prowadzenie zajęć w
oddziałach dla mniejszości narodowej, ustala się w wysokości przewidzianej w załączniku
Nr 1, lecz podwyższonej o dwie pozycje.
6c. Dodatek funkcyjny dyrektora szkoły, w której istnieją oddziały realizujące program
„Międzynarodowej Matury” ustala się w wysokości przewidzianej w załączniku Nr 1, lecz
podwyższonej o cztery pozycje za pierwszy taki oddział i o jedną pozycję za drugi i każdy
następny”.
6d. Dodatek funkcyjny dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 2
nadzorującego Centrum Terapeutyczno-Rehabilitacyjne podwyższa się o 50% podstawy.
8) w § 4 po ust. 9 dodaje się ust. 9a w brzmieniu:
„9a. Dodatki funkcyjne dla stanowisk kierowniczych burs ustala się w wysokości
dwukrotnie wyższej niż przewidziana w tabeli załącznika Nr 1 w poz. 92-101”.
9) w § 4 ust. 12 otrzymuje brzmienie:
„12.Dodatek funkcyjny dyrektorów i wicedyrektorów szkół lub placówek kończących się
egzaminem maturalnym, egzaminem potwierdzającym kwalifikacje zawodowe lub
egzaminem potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie ustala się w wysokości określonej w
odpowiedniej tabeli załącznika Nr 1, lecz o 1 pozycję wyżej za każde dwa oddziały,
których uczniowie przystępują do tych egzaminów, w roku szkolnym na który dodatek
jest przyznawany. Dodatek ten w przypadku, jeśli suma liczby oddziałów jest nieparzysta,
przyznaje się w kwocie odpowiadającej liczbie oddziałów powiększonej o jeden.”
10) w § 7 po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu:
„2a.Dla ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli,
którym udzielono obniżek, o których mowa w art. 42 ust. 6 Karty Nauczyciela,
realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki o różnym tygodniowym wymiarze,
obowiązkowy obniżony wymiar zatrudnienia w etatach oblicza się poczynając od
najniższego z tygodniowych wymiarów realizowanych przez tego nauczyciela.”
11) w § 8 ust. 5 otrzymuje brzmienie:
„5. Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe wypłaca się z dołu po ich wykazaniu w
ewidencji do 20 dnia każdego miesiąca - w terminie wypłaty wynagrodzenia
zasadniczego.”
12) w § 10 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Tworzy się specjalny fundusz nagród dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktycznowychowawcze oraz zaangażowanie w przygotowanie uczniów do egzaminu, o którym
mowa w art. 9 ust. 1 pkt 2 ustawy o systemie oświaty oraz do egzaminów maturalnych,
potwierdzających kwalifikacje zawodowe oraz kwalifikacje w zawodzie”.
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13) w § 10 ust. 2 pkt 3 otrzymuje brzmienie:
„3) kwoty równej iloczynowi liczby uczniów przystępujących w szkole lub placówce do
egzaminu, o którym mowa w art. 9 ust. 1 pkt 2 ustawy o systemie oświaty oraz egzaminu
maturalnego i kwoty równoważnej:
a) 2% podstawy, jeżeli wyniki tych egzaminów lub pisemnej części egzaminu
maturalnego w szkole są lepsze niż odpowiednia średnia obliczana dla szkół tego
samego typu prowadzonych przez miasto Płock.
b) 4% podstawy dla szkoły, która osiągnęła najlepszy wynik tych egzaminów lub
pisemnej części egzaminu maturalnego w każdej ze szkół, o których mowa w ppkt
„a” - z przeznaczeniem na nagrody dyrektora szkoły dla nauczycieli najbardziej
zaangażowanych i mających największe zasługi w przygotowaniu uczniów w całym
cyklu kształcenia do egzaminów gimnazjalnych lub maturalnych. Szczegółowe zasady
i kryteria obliczania wyników poszczególnych szkół oraz średniej wyników egzaminów
w grupach szkół, uwzględniające postępy uczniów w całym cyklu nauczania, w tym
elementy edukacyjnej wartości dodanej, ustali Prezydent Miasta Płocka w formie
zarządzenia, z tym że w roku 2016 nagrody będą przyznane także dla nauczycieli
szkół podstawowych za przygotowanie uczniów do sprawdzianów przeprowadzonych
w roku szkolnym 2015/2016 według dotychczas obowiązujących zasad”.
14) w § 11 ust. 2 pkt 2 i 3 otrzymują brzmienie:
„2) w § 10 ust. 2 pkt 2 może być przyznana nauczycielom, którzy posiadają wyróżniającą
ocenę pracy dokonaną nie wcześniej niż 4 lata wstecz, w przeszłości otrzymali co najmniej
jedną nagrodę dyrektora, o której mowa w pkt 1 oraz spełniają co najmniej 4 z kryteriów
wymienionych w ust. 3, przy czym nagroda może być przyznana:
a) nie częściej niż raz na dwa lata dyrektorom oraz nauczycielom przedmiotów, których
uczniowie zakwalifikowali się do udziału w zawodach III stopnia (centralnych)
ogólnopolskich
i
międzynarodowych
olimpiad
przedmiotowych,
turniejach
ogólnopolskich na najlepszego ucznia w zawodzie oraz wychowawcom klas
sportowych, których uczniowie zdobyli medale na mistrzostwach Polski,
b) nie częściej niż raz na trzy lata pozostałym nauczycielom.
3) w § 10 ust. 2 pkt 3 może być przyznana nauczycielowi, który spełnia, co najmniej 2 z
kryteriów podanych w ust. 3 oraz był zaangażowany w pracach związanych z
przygotowaniem uczniów do egzaminów gimnazjalnych lub maturalnych;”
15) w § 11 ust. 3 pkt 1 lit. a otrzymuje brzmienie:
„a) osiąga dobre wyniki w nauczaniu potwierdzone w
przeprowadzanych przez okręgowe komisje egzaminacyjne”,

egzaminach

uczniów,

16) w § 12 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Prezydent Miasta Płocka przyznaje nagrody z inicjatywy własnej lub na wniosek:
1) dyrektora szkoły lub placówki oświatowej dla podległych mu pracowników;
2) organizacji związkowych dla nauczycieli i dyrektorów szkół i placówek odpowiednio do
zasięgu działania;
3) Mazowieckiego Kuratora Oświaty;
4) Wydziału Katechetycznego Kurii Diecezjalnej Płockiej lub władzy zwierzchniej innego
wyznania dla nauczycieli nauczających religii”.
17) w § 13 ust. 2 pkt 2 otrzymuje brzmienie:
„2) jubileuszy szkół – pierwsza nagroda z okazji 25 lat, kolejne z okazji wielokrotności 10
lat;”
18) w § 13 ust. 3 pkt 2 otrzymuje brzmienie:
„2) z części funduszu, o której mowa w § 10 ust. 2 pkt. 3 i 4 jest ustalony przez
dyrektora dzień w terminie po zakończeniu egzaminów, lecz przed zakończeniem roku
kalendarzowego”,
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19) w załączniku Nr 1 do Regulaminu:
1. Wykreśla się dotychczasową tabelę: „Dodatki funkcyjne wychowawców kierujących
rodzinnymi domami dziecka” z wierszami o numerach od 80 do 91.
2. Dodaje się nową tabelę z wierszem o numerze 80 w brzmieniu jak niżej:
„Dodatek funkcyjny kierownika Centrum Terapeutyczno-Rehabilitacyjnego
Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym Nr 2

Lp.

Miesięczna wysokość
dodatku dla
kierownika
od

a
80

w

do
b

0,25732

0,51463”

3. Tytuł tabeli „Dodatki funkcyjne dyrektorów poradni psychologiczno-pedagogicznych
oraz ośrodków adopcyjno-opiekuńczych” zawierającej wiersz numer 143 otrzymuje
brzmienie: „Dodatki funkcyjne dyrektorów poradni psychologiczno-pedagogicznych”
4. W tabeli „Dodatki funkcyjne za wychowawstwo klasy, za sprawowanie funkcji doradcy
metodycznego lub nauczyciela konsultanta oraz opiekuna stażu” z wierszami o
numerach od 144 do 147:
a) zmienia się tytuł tabeli, który otrzymuje brzmienie: „Dodatki funkcyjne za
wychowawstwo klasy, sprawowanie funkcji doradcy metodycznego lub nauczyciela
konsultanta, opiekuna stażu oraz kierownika sekcji”.
b) dodaje się wiersz o numerze 148 o treści: „148 kierownik sekcji 0,06906”
5. Wykreśla się dotychczasową tabelę „Dodatki funkcyjne dyrektorów placówek
opiekuńczo-wychowawczych” z wierszem o numerze 148.
§2
Ustala się tekst jednolity „Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach,
placówkach oświatowych oraz placówkach opiekuńczo-wychowawczych prowadzonych przez
miasto Płock”, uwzględniający zmiany wynikające z uchwały, stanowiący załącznik do
niniejszej uchwały.
§3
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Płocka.
§4
Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.
§5
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia, z mocą obowiązującą od 1
września 2016 r.

Przewodniczący
Rady Miasta Płocka
Artur Jaroszewski
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